
 

 

ΗΣΑΝ ΚΑΠΟΣΕ ΠΑΛΙΑ…  

Ο ΠΑΠΠΟΤ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΕΙ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΦΑΓΓΕΛΟΤ 

 



 

 

ΤΓΓΡΑΥΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ: ΓΕΡΟΝΣΑ ΒΑΙΛΙΚΗ 

ΓΙΑΙΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΠΟΤΛΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΑ 
ΠΑΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΑΛΑΥΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΦΑΗΛ 
ΒΑΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΒΑΛΕΟΤΓΑ ΓΙΑΝΝΗ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΦΑΛΗ ΣΑΞΙΑΡΦΗ 

ΔΙΑΚΟΤ ΜΙΦΑΛΗ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΡΟΤΥΑ ΣΑΜΠΙΚΟ 
ΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΟ 
ΑΡΓΤΡΙΔΑΚΗ ΑΒΒΙΝΑ ΣΑΜΑΣΙΑ 

ΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΙΚΑ 
ΣΑΡΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΣΩΝΗ ΜΙΦΑΛΗ 
ΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΡΑΝΣΗ 



 

Κόκκινη κλώστη κλωσμένη στην ανέμη τυλιγμένη 

δώσε της κλότσο μπάτσο να γυρίσει 

παραμύθι να αρχινίσει… 

 

 

 

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια γιαγιά 

και ένας παππούς σε ένα παλιό σπίτι σε ένα 

χωριό που το λέγανε Αρχάγγελο. Ο παππούς 

και η γιαγιά ήθελαν να στολίσουν ένα δεντράκι 

γιατί πλησίαζαν τα Φριστούγεννα. 

υζητούσαν λοιπόν μεταξύ τους πως θα 

στολίσουν το δέντρο τους. 



 

 
 

Η γιαγιά πρότεινε να βάλουν κουλουράκια, 

κανέλες και πορτοκάλια, και ο παππούς 

κουκουνάρια, βελανίδια, καρύδια, φουντούκια, 

φιστίκια και κάστανα. Ο παππούς πήγε στο 

δάσος και στο χωράφι για να φέρει τα δικά του 

στολίδια και η γιαγιά έβαλε μπρος να φτιάξει 

τα δικά της. 

 



 

 

 

 

Όταν όλα ήταν έτοιμα ο παππούς έκοψε ένα 

κλαδί δέντρου από το δάσος και η γιαγιά 

στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. 

Ήταν πανέμορφο και μύριζε υπέροχα!!! 

  



 

 

Μόλις τέλειωσε αυτή της τη δουλειά η γιαγιά 

ξεκίνησε να φτιάχνει τα γλυκά των 

Φριστουγέννων. Ξεροτήγανα, κουλούρια, 

τηγανίτες και κουρκουτένες!!!  

Ο παππούς πήγε να  φέρει το γουρουνόπουλο 

για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

 



 

 

Ξαφνικά η γιαγιά σκέφτηκε…. Οι 

καλικάντζαροι;;; Πω πω πω!!! Κάτι πρέπει να 

κάνω! Έβαλε το ψωμί στο κούμελο κάτω από 

τη τσιμιά και το αδράχτι πάνω στο σινί. Έτσι οι 

καλικάντζαροι δε θα μπορούσαν να φάνε τα 

γλυκά της, γιατί το ψωμί δεν το πλησίαζαν και 

το αδράχτι θα τους τσίμπαγε!!! 

 



 

 

 

Και η μέρα των Φριστουγέννων ήρθε!!! 

Η γιαγιά κάλεσε τη μαμά, το μπαμπά, τις 

θείες, τους θείους, τα παιδιά, τους γειτόνους και 

τις γειτόνισσες για να κάνει ένα μεγάλο 

τραπέζι. Όλες μαζί οι γυναίκες έφτιαξαν το 

γουρουνόπουλο που έφερε ο παππούς! Και 

όταν όλα ήταν έτοιμα, γλυκά και φαγητά 

κάθισαν όλοι γύρω από τα σινιά, πάνω στα 

σκαμνιά και το φαγοπότι άρχισε. 

 



 

 

 

Σσούγκριζαν τα ποτήρια με το κρασί τους και 

εύχονταν ο ένας στον άλλο ΚΑΛΑ 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ!!! 

 

 



 
 

 

 

Η φωτιά στο κουμέλο έδινε φως στο όμορφο 

σπιτάκι, όπως και οι μικρές λάμπες που είχαν. 

Αυτό το λίγο φως έκανε τα Φριστούγεννα τους 

μαγικά και το μικρό φιλόξενο σπίτι τους 

ξεχωριστό!!!  

Εκείνη τη μέρα όλοι γλέντησαν με τη ψυχή 

τους!!!  

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!! 



 

Φρόνους να ζείτε εκατό, καλά να τους 

περνάτε και από τους εκατό και εκεί, να ζείτε 

να γερνάτε!!! 
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